
Інформаційний пакет освітніх компонент навчального плану
освітньо-професійної програми “ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ КРИЗОВИХ СИТУАЦІЙ”

                                                                                (назва)

Освітнього рівня бакалавр

Спеціальності    281 Публічне управління та адміністрування 

Галузь знань     28 Публічне управління та адміністрування 

1. Назва освітньої компоненти  “Публічне управління в умовах кризових ситуацій”
                                                                             (назва дисципліни)

2. Тип  основна, вибіркова (вказати) – основна   

3. Обсяг:
Кредитів ECTS Годин

За видами занять:

Лекцій Семінар
Практичних

занять
Лабораторних

занять
Самостійна
підготовка

5 150 36 - 38 - 76
4. Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі

Освітні
компоненти, які

передують
вивченню

1. Теорія та історія публічного управління
2.  Правові засади  публічного управління
3.  Державні послуги та маркетинг державних послуг
4. Менеджмент кадрових ресурсів
5. Організація діяльності державного службовця

Освітні
компоненти для
яких є базовою

1. Профілактика і запобігання соціальних конфліктів
2.  Державне регулювання  процесів транс націоналізації

5. Компетенції відповідно до ОПП та вимог роботодавців:
Компетенції відповідно до ОПП

Знати Вміти
1.Правила та норми соціальної взаємодії, типи і класифікацію 
соціальних конфліктів

1.Здійснювати ефективні соціальні комунікаційні зв’язки, запобігати 
конфліктним ситуаціям та мінімізувати їхні наслідки

2.Основні види управлінських послуг, що надають органи публічної 2.Розробляти проекти управлінських рішень на основі сучасних знань 



влади, а також технологію прийняття управлінських рішень про використання технологій менеджменту в публічному управлінні 
3.Інформаційно-комп’ютерні  засоби  та  технології,  що  можуть
використовуватися як інструменти управління

3.Застосовувати інформаційно-комп’ютерні засоби та технології в 
управлінській діяльності

4.Особливості, технології, методи та принципи  інформаційно-
аналітичного забезпечення управлінських процесів з використанням 
сучасних інформаційних ресурсів та технологій

4.Здійснювати інформаційно-аналітичне забезпечення управлінських 
процесів із використанням сучасних інформаційних ресурсів та 
технологій

5. Види управлінських рішень, вимоги щодо їхньої розробки та 
процедури ухвалення

5.Готувати проекти управлінських рішень та їх впроваджувати

6. Теоретичні основи розроблення тактичних та оперативних планів 
управлінської діяльності

6.Розробляти тактичні та оперативні плани управлінської діяльності

7.Основи теорії та методології наукових досліджень
7.Проводити дослідницьку та пошукову діяльність у сфері публічного 
управління та адміністрування

8.Наукові засади щодо моделювання та реалізації управлінських рішень, 
використовуючи інформаційні технології та зв’язки 

8.Застосовувати методи і моделювання та реалізації управлінських рішень,
використовуючи інформаційні технології та зв’язки

9.Основні технології стратегічного управління людськими ресурсами в 
професійній діяльності публічного управлінця

9.Використовувати  в  управлінській  практиці  технології  стратегічного
управління людськими ресурсами 

Компетенції відповідно до вимог роботодавців

1.Теоретичні  аспекти  публічного  управління  в  умовах  кризових
ситуацій, в тому числі досвід розвинених зарубіжних країн у цій сфері.

1.Компетентно  розбиратись  у  питаннях  щодо  організації  підсистеми
публічного  управління  в  умовах  кризових  та  надзвичайних  ситуацій,
зокрема стосовно  функцій та повноважень органів публічної влади та
інших інституцій як суб’єктів забезпечення цивільного захисту.

2.Концептуальні,  організаційні та правові засади функціонування 
підсистеми публічного управління в умовах кризових та надзвичайних 
ситуацій.

2.Кваліфіковано  застосовувати  на  практиці  положення  чинного
законодавства  України  з  питань  цивільного  захисту,  національної
безпеки,  в  тому  числі  щодо  спеціальних  правових  режимів
функціонування країни (воєнного стану, надзвичайного стану).

3.Основні заходи державної політики у сфері захисту населення і 
територій від надзвичайних ситуацій. 

3.Демонструвати як у професійній діяльності,  так й у повсякденному
житті високий рівень культури безпеки життєдіяльності шляхом знання
та реалізації своїх прав та обов’язків у сфері цивільного захисту.

4.Шляхи та механізми вдосконалення публічного управління в умовах 
кризових ситуацій.

4.Визначати органи державної влади, органи місцевого самоврядування,
інші суб’єкти забезпечення цивільного захисту, відповідальні за 
виконання на державному, регіональному чи-то місцевому рівнях тих 
або інших завдань і функцій стосовно запобігання надзвичайним 
ситуаціям, реагування на ці ситуації та ліквідації їхніх наслідків. 
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6. Результати навчання відповідно до ОПП
1. Знати структуру та особливості функціонування публічної сфери
2. Знати стандарти, принципи та норми діяльності у сфері публічного управління та адміністрування
3. Знати основні нормативно-правові акти та положення законодавства у сфері публічного управління та адміністрування
4. Розуміти та використовувати технології вироблення, прийняття та реалізації управлінських рішень
5. Знати основи електронного урядування
6. Уміти користуватися системою електронного документообігу
7. Уміти здійснювати пошук та узагальнення інформації, робити висновки і формулювати рекомендації в межах своєї компетенції
8. Уміти коригувати діяльність у випадку зміни вихідних умов
9. Застосовувати методи контролю якості у сфері професійної діяльності
10.Використовувати дані статистичної звітності, обліку та спеціальних досліджень у професійній діяльності

Змістовний
розділ 

Вид заняття Тема Знати Вміти 
План

заняття

Лекція,
методична
розробка

Лекція 1

Тема 1. Теоретичні засади 
публічного управління в 
умовах кризових ситуацій

1.Теоретичні засади 
публічного управління в 
умовах кризових ситуацій

http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
ib/11/categor
y/734/view/4
35

Лекція 2

Тема 2. Генезис функції 
держави у сфері захисту 
населення, територій та 
інших об’єктів від 
кризових ситуацій

1.Історію розвитку функції 
держави у сфері захисту 
населення, територій та 
інших об’єктів від кризових 
ситуацій

http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
ib/4/category/
734/view/120
8
http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
ib/10/categor
y/734/view/4
38

Лекція 3

Тема 3. Держава як 
головний інститут 
публічного управління в 
умовах кризових ситуацій

1.Поняття, функції та 
завдання держави як 
ключового публічно-
управлінського інституту в 
умовах кризових ситуацій

http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
ib/11/categor
y/734/view/4
35

Лекція 4 Тема 4. Сутність понять 1.Сутність понять “кризова http://www.d

3

http://www.dut.edu.ua/ua/lib/11/category/734/view/435
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/11/category/734/view/435
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/11/category/734/view/435
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/4/category/734/view/1208
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/11/category/734/view/435
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/11/category/734/view/435
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/11/category/734/view/435
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/10/category/734/view/438
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/10/category/734/view/438
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/10/category/734/view/438
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/4/category/734/view/1208
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/4/category/734/view/1208
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/4/category/734/view/1208


“кризова ситуація”, 
“надзвичайна ситуація” та
підходи до класифікації 
цих ситуацій 

ситуація”, “надзвичайна 
ситуація” та підходи до 
класифікації цих ситуацій 

ut.edu.ua/ua/l
ib/4/category/
734/view/120
8
http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
ib/5/category/
734/view/330
http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
ib/10/categor
y/734/view/4
38

Лекція 5

Тема 5. Цивільна оборона,
цивільний захист, 
забезпечення національної
безпеки як ключові 
напрями публічного 
управління в умовах 
кризових ситуацій

1.Зміст цивільної оборони, 
цивільного захисту, 
забезпечення національної 
безпеки як ключових 
напрямів публічного 
управління в умовах кризових
ситуацій

http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
ib/4/category/
734/view/120
8
http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
ib/5/category/
734/view/330
http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
ib/10/categor
y/734/view/4
38

Лекція 6 Тема 6. Зарубіжний 
досвід публічного 
управління в умовах 
кризових ситуацій

1.Зарубіжний досвід 
публічного управління в 
умовах кризових ситуацій

http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
ib/4/category/
734/view/120
8
http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
ib/5/category/
734/view/330

4

http://www.dut.edu.ua/ua/lib/5/category/734/view/330
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/5/category/734/view/330
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/5/category/734/view/330
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/4/category/734/view/1208
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/4/category/734/view/1208
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/4/category/734/view/1208
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/10/category/734/view/438
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/10/category/734/view/438
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/10/category/734/view/438
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/5/category/734/view/330
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/5/category/734/view/330
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/5/category/734/view/330
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/4/category/734/view/1208
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/4/category/734/view/1208
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/4/category/734/view/1208
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/10/category/734/view/438
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/10/category/734/view/438
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/10/category/734/view/438
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/5/category/734/view/330
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/5/category/734/view/330
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/5/category/734/view/330
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/4/category/734/view/1208
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/4/category/734/view/1208


http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
ib/10/categor
y/734/view/4
38

Лекція 7

Тема 7. Становлення 
державної системи 
управління в кризових 
ситуаціях та 
організаційні засади її 
функціонування

1.Основні періоди 
становлення державної 
системи управління в 
кризових ситуаціях України 
та організаційні засади її 
функціонування

http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
ib/4/category/
734/view/120
8
http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
ib/5/category/
734/view/330
http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
ib/10/categor
y/734/view/4
38

Лекція 8

Тема 8. Особливості 
організації та діяльності 
Єдиної державної 
системи цивільного 
захисту на регіональному
та місцевому рівнях

1.Особливості організації та 
діяльності Єдиної державної 
системи цивільного захисту 
на регіональному та 
місцевому рівнях

http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
ib/4/category/
734/view/120
8
http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
ib/5/category/
734/view/330
http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
ib/10/categor
y/734/view/4
38

Лекція 9 Тема 9. Функції та 
повноваження суб’єктів 
забезпечення цивільного 

1.Функції та повноваження 
суб’єктів забезпечення 
цивільного захисту

http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
ib/4/category/

5

http://www.dut.edu.ua/ua/lib/4/category/734/view/1208
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/4/category/734/view/1208
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/10/category/734/view/438
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/10/category/734/view/438
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/10/category/734/view/438
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/5/category/734/view/330
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/5/category/734/view/330
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/5/category/734/view/330
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/4/category/734/view/1208
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/4/category/734/view/1208
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/4/category/734/view/1208
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/10/category/734/view/438
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/10/category/734/view/438
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/10/category/734/view/438
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/5/category/734/view/330
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/5/category/734/view/330
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/5/category/734/view/330
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/4/category/734/view/1208
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/4/category/734/view/1208
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/4/category/734/view/1208
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/10/category/734/view/438
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/10/category/734/view/438
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/10/category/734/view/438


захисту 734/view/120
8
http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
ib/5/category/
734/view/330
http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
ib/10/categor
y/734/view/4
38

Лекція 10

Тема 10. Правові засади 
публічного управління в 
умовах кризових 
ситуацій

1.Правові засади публічного 
управління в умовах 
кризових ситуацій

http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
ib/4/category/
734/view/120
8
http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
ib/5/category/
734/view/330
http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
ib/10/categor
y/734/view/4
38

Лекція 11 Тема 11. Режими 
функціонування Єдиної 
державної системи 
цивільного захисту

1.Режими функціонування 
Єдиної державної системи 
цивільного захисту

http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
ib/4/category/
734/view/120
8
http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
ib/5/category/
734/view/330
http://www.d
ut.edu.ua/ua/l

6

http://www.dut.edu.ua/ua/lib/10/category/734/view/438
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/10/category/734/view/438
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/5/category/734/view/330
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/5/category/734/view/330
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/5/category/734/view/330
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/4/category/734/view/1208
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/4/category/734/view/1208
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/4/category/734/view/1208
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/10/category/734/view/438
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/10/category/734/view/438
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/10/category/734/view/438
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/5/category/734/view/330
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/5/category/734/view/330
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/5/category/734/view/330
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/4/category/734/view/1208
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ib/10/categor
y/734/view/4
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Лекція 12

Тема 12. Основні 
функціональні заходи 
щодо захисту населення і
територій від 
надзвичайних ситуацій

1.Основні функціональні 
заходи щодо захисту 
населення і територій від 
надзвичайних ситуацій

http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
ib/4/category/
734/view/120
8
http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
ib/5/category/
734/view/330
http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
ib/10/categor
y/734/view/4
38

Лекція 13

Тема 13. Управлінські 
заходи щодо запобігання 
надзвичайним ситуаціям

1.Управлінські заходи щодо 
запобігання надзвичайним 
ситуаціям

http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
ib/4/category/
734/view/120
8
http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
ib/5/category/
734/view/330
http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
ib/10/categor
y/734/view/4
38

Лекція 14 Тема 14. Механізми 
реагування на надзвичайні
ситуації та ліквідації їхніх
наслідків

1.Механізми реагування на 
надзвичайні ситуації та 
ліквідації їхніх наслідків

http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
ib/4/category/
734/view/120
8

7
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ut.edu.ua/ua/l
ib/5/category/
734/view/330
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ut.edu.ua/ua/l
ib/10/categor
y/734/view/4
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Лекція 15

Тема 15. Шляхи та 
механізми вдосконалення 
публічного управління в 
умовах кризових ситуацій

1.Шляхи та механізми 
вдосконалення публічного 
управління в умовах кризових
ситуацій

http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
ib/4/category/
734/view/120
8
http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
ib/5/category/
734/view/330
http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
ib/10/categor
y/734/view/4
38

Практичне
заняття 1

Тема 1. Теоретичні засади 
публічного управління в 
умовах кризових ситуацій

1.Визначати суб’єкти та 
об’єкти публічного 
управління в умовах 
кризових ситуацій

http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
ib/11/categor
y/734/view/4
35

Практичне
заняття 2

Тема 2. Генезис функції 
держави у сфері захисту 
населення, територій та 
інших об’єктів від 
кризових ситуацій

1.Застосовувати метод 
історичного аналізу до 
розвитку функції держави – 
“цивільний захист”

http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
ib/4/category/
734/view/120
8
http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
ib/10/categor

8
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y/734/view/4
38

Практичне
заняття 3

Тема 3. Держава як 
головний інститут 
публічного управління в 
умовах кризових ситуацій

1.Визначати функції 
держави у сфері публічного 
управління в умовах 
кризових ситуацій

http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
ib/11/categor
y/734/view/4
35

Практичне
заняття 4

Тема 4. Сутність понять 
“кризова ситуація”, 
“надзвичайна ситуація” та
підходи до класифікації 
цих ситуацій 

1.Розмежовувати поняття 
“кризова ситуація”, 
“надзвичайна ситуація” та 
класифікувати ці ситуації 

http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
ib/4/category/
734/view/120
8
http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
ib/5/category/
734/view/330
http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
ib/10/categor
y/734/view/4
38

Практичне
заняття 5

Тема 5. Цивільна оборона,
цивільний захист, 
забезпечення національної
безпеки як ключові 
напрями публічного 
управління в умовах 
кризових ситуацій

1.Розрізняти зміст і 
характер завдань у галузі 
цивільної оборони, 
цивільного захисту, 
забезпечення національної 
безпеки 

http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
ib/4/category/
734/view/120
8
http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
ib/5/category/
734/view/330
http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
ib/10/categor
y/734/view/4
38

Практичне Тема 6. Зарубіжний 1.Використовувати в http://www.d

9
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заняття 6 досвід публічного 
управління в умовах 
кризових ситуацій

управлінські йдіяльності 
прогресивний зарубіжний 
досвід публічного 
антикризового управління 

ut.edu.ua/ua/l
ib/4/category/
734/view/120
8
http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
ib/5/category/
734/view/330
http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
ib/10/categor
y/734/view/4
38

Практичне
заняття 7

Тема 7. Становлення 
державної системи 
управління в кризових 
ситуаціях та 
організаційні засади її 
функціонування

1.Правильно визначати 
статус органів управління у
сфері цивільного захисту 
на центральному рівні

http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
ib/4/category/
734/view/120
8
http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
ib/5/category/
734/view/330
http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
ib/10/categor
y/734/view/4
38

Практичне
заняття 8

Тема 8. Особливості 
організації та діяльності 
Єдиної державної 
системи цивільного 
захисту на регіональному
та місцевому рівнях

1.Коректно застосовувати 
законодавчі норми щодо 
діяльності  Єдиної 
державної системи 
цивільного захисту на 
регіональному та 
місцевому рівнях

http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
ib/4/category/
734/view/120
8
http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
ib/5/category/
734/view/330

10
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http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
ib/10/categor
y/734/view/4
38

Практичне
заняття 9

Тема 9. Функції та 
повноваження суб’єктів 
забезпечення цивільного 
захисту

1.Чітко визначати та 
розрізняти функції та 
повноваження суб’єктів 
забезпечення цивільного 
захисту

http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
ib/4/category/
734/view/120
8
http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
ib/5/category/
734/view/330
http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
ib/10/categor
y/734/view/4
38

Практичне
заняття 10

Тема 10. Правові засади 
публічного управління в 
умовах кризових 
ситуацій

1.Застосовувати на 
практиці правові норми 
стосовно публічного 
управління в умовах 
кризових ситуацій

http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
ib/4/category/
734/view/120
8
http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
ib/5/category/
734/view/330
http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
ib/10/categor
y/734/view/4
38

Практичне
заняття 11

Тема 11. Режими 
функціонування Єдиної 
державної системи 

1.Визначати який правовий
режим Єдиної державної 
системи цивільного 

http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
ib/4/category/

11
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цивільного захисту захисту запроваджується за
конкретних умов 
обстановки 

734/view/120
8
http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
ib/5/category/
734/view/330
http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
ib/10/categor
y/734/view/4
38

Практичне
заняття 12

Тема 12. Основні 
функціональні заходи 
щодо захисту населення і
територій від 
надзвичайних ситуацій

1.Використовувати набуті 
звання при реалізації 
основних заходів щодо 
захисту населення і 
територій від 
надзвичайних ситуацій

http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
ib/4/category/
734/view/120
8
http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
ib/5/category/
734/view/330
http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
ib/10/categor
y/734/view/4
38

Практичне
заняття 13

Тема 13. Управлінські 
заходи щодо запобігання 
надзвичайним ситуаціям

1.Застосовувати набуті 
звання при здійсненні 
управлінських заходів 
щодо запобігання 
надзвичайним ситуаціям

http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
ib/4/category/
734/view/120
8
http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
ib/5/category/
734/view/330
http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
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http://www.dut.edu.ua/ua/lib/5/category/734/view/330
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/4/category/734/view/1208
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/4/category/734/view/1208


ib/10/categor
y/734/view/4
38

Практичне
заняття 14

Тема 14. Механізми 
реагування на надзвичайні
ситуації та ліквідації їхніх
наслідків

1. Використовувати набуті 
звання щодо механізмів 
реагування на надзвичайні 
ситуації та ліквідації їхніх 
наслідків в практичній 
управлінській діяльності

http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
ib/4/category/
734/view/120
8
http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
ib/5/category/
734/view/330
http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
ib/10/categor
y/734/view/4
38

Практичне
заняття 15

Тема 15. Шляхи та 
механізми вдосконалення 
публічного управління в 
умовах кризових ситуацій

1.Самостійно виявляти 
проблеми публічного 
управління в умовах 
кризових ситуацій та 
обґрунтовувати шляхи 
їхнього вирішення

http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
ib/4/category/
734/view/120
8
http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
ib/5/category/
734/view/330
http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
ib/10/categor
y/734/view/4
38

Самостійна
робота

Тема 1. Блоки дій 
технології подолання 
кризи. Етапи технології 
профілактики криз

1.Блоки дій технології 
подолання кризи. Етапи 
технології профілактики криз

http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
ib/11/categor
y/734/view/4
35

13

http://www.dut.edu.ua/ua/lib/11/category/734/view/435
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/11/category/734/view/435
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/11/category/734/view/435
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/10/category/734/view/438
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/10/category/734/view/438
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/10/category/734/view/438
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/5/category/734/view/330
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/5/category/734/view/330
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/5/category/734/view/330
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/4/category/734/view/1208
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/4/category/734/view/1208
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/4/category/734/view/1208
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/10/category/734/view/438
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/10/category/734/view/438
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/10/category/734/view/438
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/5/category/734/view/330
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/5/category/734/view/330
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/5/category/734/view/330
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/4/category/734/view/1208
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/4/category/734/view/1208
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/4/category/734/view/1208
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/10/category/734/view/438
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/10/category/734/view/438


Самостійна
робота

Тема 2. Характеристика 
історичного періоду 
розвитку державної 
функції цивільного 
захисту – “Цивільна 
оборона” (кінець 40-
х/початок 50-х рр. ХХ ст. 
– 80-ті/початок 90-х рр. 
ХХ ст.)

1.Зміст історичного періоду 
розвитку державної функції 
цивільного захисту – 
“Цивільна оборона” (кінець 
40-х/початок 50-х рр. ХХ ст. 
– 80-ті/початок 90-х рр. ХХ 
ст.)

http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
ib/4/category/
734/view/120
8
http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
ib/10/categor
y/734/view/4
38

Самостійна
робота

Тема 3. Організаційний 
механізм державного та 
публічного управління в 
умовах кризових 
ситуацій

1.Поняття та структуру 
організаційного механізму 
державного та публічного 
управління в умовах 
кризових ситуацій

http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
ib/11/categor
y/734/view/4
35

Самостійна
робота

Тема 4. Особливості 
соціальних надзвичайних
ситуацій за 
законодавством України

1.Особливості соціальних 
надзвичайних ситуацій за 
законодавством України

http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
ib/4/category/
734/view/120
8
http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
ib/5/category/
734/view/330
http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
ib/10/categor
y/734/view/4
38

Самостійна
робота

Тема 5. Основні 
законодавчі акти України 
з питань боротьби з 
тероризмом

1.Основні законодавчі акти 
України з питань боротьби з 
тероризмом

http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
ib/4/category/
734/view/120
8
http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
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http://www.dut.edu.ua/ua/lib/5/category/734/view/330
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/5/category/734/view/330
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/4/category/734/view/1208
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/4/category/734/view/1208
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/4/category/734/view/1208
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/10/category/734/view/438
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/10/category/734/view/438
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/10/category/734/view/438
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/5/category/734/view/330
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/5/category/734/view/330
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/5/category/734/view/330
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/4/category/734/view/1208
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/4/category/734/view/1208
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/4/category/734/view/1208
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/11/category/734/view/435
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/11/category/734/view/435
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/11/category/734/view/435
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/10/category/734/view/438
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/10/category/734/view/438
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/10/category/734/view/438
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/4/category/734/view/1208
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/4/category/734/view/1208
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/4/category/734/view/1208


ib/5/category/
734/view/330
http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
ib/10/categor
y/734/view/4
38

Самостійна
робота

Тема 6. Характеристика 
державної системи 
протидії надзвичайним 
ситуаціям Канади

1.Основні риси та 
особливості державної 
системи протидії 
надзвичайним ситуаціям 
Канади

http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
ib/4/category/
734/view/120
8
http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
ib/5/category/
734/view/330
http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
ib/10/categor
y/734/view/4
38

Самостійна
робота

Тема 7. Єдина державна 
система цивільного 
захисту (розділ ІІ 
Кодексу цивільного 
захисту України)

1.Зміст розділу ІІ Кодексу 
цивільного захисту України 
(основні складові елементи 
Єдиної державна система 
цивільного захисту)

http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
ib/4/category/
734/view/120
8
http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
ib/5/category/
734/view/330
http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
ib/10/categor
y/734/view/4
38

Самостійна Тема 8. Органи 1.Органи управління http://www.d

15

http://www.dut.edu.ua/ua/lib/4/category/734/view/1208
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/10/category/734/view/438
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/10/category/734/view/438
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/10/category/734/view/438
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/5/category/734/view/330
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/5/category/734/view/330
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/5/category/734/view/330
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/4/category/734/view/1208
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/4/category/734/view/1208
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/4/category/734/view/1208
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/10/category/734/view/438
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/10/category/734/view/438
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/10/category/734/view/438
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/5/category/734/view/330
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/5/category/734/view/330
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/5/category/734/view/330
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/4/category/734/view/1208
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/4/category/734/view/1208
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/4/category/734/view/1208
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/10/category/734/view/438
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/10/category/734/view/438
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/10/category/734/view/438
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/5/category/734/view/330
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/5/category/734/view/330


робота

управління 
функціональних та 
територіальних 
підсистем Єдиної 
державної системи 
цивільного захисту

функціональних та 
територіальних підсистем 
Єдиної державної системи 
цивільного захисту

ut.edu.ua/ua/l
ib/4/category/
734/view/120
8
http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
ib/5/category/
734/view/330
http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
ib/10/categor
y/734/view/4
38

Самостійна
робота

Тема 9. Фінансове та 
матеріально-технічне 
забезпечення заходів 
цивільного захисту

1.Джерела та механізми 
фінансового та матеріально-
технічного забезпечення 
заходів цивільного захисту

http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
ib/4/category/
734/view/120
8
http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
ib/5/category/
734/view/330
http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
ib/10/categor
y/734/view/4
38

Самостійна
робота

Тема 10. Структура та 
зміст Закону України 
“Про зону надзвичайної 
екологічної ситуації” від 
13.07.2000  № 1908-III

1.Структуру та зміст Закону 
України “Про зону 
надзвичайної екологічної 
ситуації” від 13.07.2000  
№ 1908-III

http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
ib/4/category/
734/view/120
8
http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
ib/5/category/
734/view/330

16

http://www.dut.edu.ua/ua/lib/5/category/734/view/330
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/5/category/734/view/330
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/5/category/734/view/330
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/4/category/734/view/1208
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/4/category/734/view/1208
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/4/category/734/view/1208
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/10/category/734/view/438
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/10/category/734/view/438
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/10/category/734/view/438
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/5/category/734/view/330
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/5/category/734/view/330
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/5/category/734/view/330
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/4/category/734/view/1208
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/4/category/734/view/1208
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/4/category/734/view/1208
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/10/category/734/view/438
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/10/category/734/view/438
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/10/category/734/view/438
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/5/category/734/view/330
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/5/category/734/view/330
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/5/category/734/view/330
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/4/category/734/view/1208
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/4/category/734/view/1208


http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
ib/10/categor
y/734/view/4
38

Самостійна
робота

Тема 11. Правовий статус
та обмеження прав і 
свобод громадян та прав і
законних інтересів 
юридичних осіб в умовах
воєнного стану

1.Правовий статус та рамки 
обмеження прав і свобод 
громадян та прав і законних 
інтересів юридичних осіб в 
умовах воєнного стану

http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
ib/4/category/
734/view/120
8
http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
ib/5/category/
734/view/330
http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
ib/10/categor
y/734/view/4
38

Самостійна
робота

Тема 12. Біологічний 
захист населення, тварин 
і рослин

1.Зміст і характер такого 
заходу цивільного захисту 
як: “Біологічний захист 
населення, тварин і рослин”

http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
ib/4/category/
734/view/120
8
http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
ib/5/category/
734/view/330
http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
ib/10/categor
y/734/view/4
38

Самостійна
робота

Тема 13. Види пожежної 
охорони

1.Види пожежної охорони http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
ib/4/category/

17

http://www.dut.edu.ua/ua/lib/4/category/734/view/1208
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/4/category/734/view/1208
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/10/category/734/view/438
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/10/category/734/view/438
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/10/category/734/view/438
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/5/category/734/view/330
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/5/category/734/view/330
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/5/category/734/view/330
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/4/category/734/view/1208
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/4/category/734/view/1208
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/4/category/734/view/1208
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/10/category/734/view/438
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/10/category/734/view/438
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/10/category/734/view/438
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/5/category/734/view/330
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/5/category/734/view/330
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/5/category/734/view/330
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/4/category/734/view/1208
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/4/category/734/view/1208
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/4/category/734/view/1208
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/10/category/734/view/438
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/10/category/734/view/438
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/10/category/734/view/438


734/view/120
8
http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
ib/5/category/
734/view/330
http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
ib/10/categor
y/734/view/4
38

Самостійна
робота

Тема 14. Відшкодування 
матеріальних збитків та 
надання допомоги 
постраждалим внаслідок 
надзвичайної ситуації

1.Порядок відшкодування 
матеріальних збитків та 
надання допомоги 
постраждалим внаслідок 
надзвичайної ситуації

http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
ib/4/category/
734/view/120
8
http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
ib/5/category/
734/view/330
http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
ib/10/categor
y/734/view/4
38

Самостійна
робота

Тема 15. Перспективні 
напрями вдосконалення 
публічного управління в 
умовах кризових 
ситуацій України у 
контексті положень 
Угоди про асоціацію із 
ЄС

1.Перспективні напрями 
вдосконалення публічного 
управління в умовах 
кризових ситуацій України у 
контексті положень Угоди 
про асоціацію із ЄС

http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
ib/4/category/
734/view/120
8
http://www.d
ut.edu.ua/ua/l
ib/5/category/
734/view/330
http://www.d
ut.edu.ua/ua/l

18

http://www.dut.edu.ua/ua/lib/10/category/734/view/438
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/10/category/734/view/438
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/5/category/734/view/330
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/5/category/734/view/330
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/5/category/734/view/330
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/4/category/734/view/1208
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/4/category/734/view/1208
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/4/category/734/view/1208
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/10/category/734/view/438
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/10/category/734/view/438
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/10/category/734/view/438
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/5/category/734/view/330
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/5/category/734/view/330
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/5/category/734/view/330
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/4/category/734/view/1208
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/4/category/734/view/1208
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/4/category/734/view/1208
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/10/category/734/view/438
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/10/category/734/view/438
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/10/category/734/view/438
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/5/category/734/view/330
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/5/category/734/view/330
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/5/category/734/view/330
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/4/category/734/view/1208
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/4/category/734/view/1208


ib/10/categor
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8. Мова вивчення освітньої компоненти
(українська, англійська, розділи, що викладаються англійською мовою)

Українська
9. Інформаційне забезпечення освітньої компоненти

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси: вказати підручники, навчальні посібники не пізніше 2010 року видання, які є у нас у бібліотеці
на державній мові; електронні ресурси, посилання, електронна бібліотека ДУТ, іншомовні джерела

1. Андреєв С. О. Державні системи цивільного захисту : інституціональні засади та проблеми розвитку : моногр. / С. О. Андреєв ; Нац. акад. держ.
упр. при Президентові України. – Х. : Тім Пабліш Груп, 2017. – 432 с.

2. Андреєв С. О.  Особливості соціальних надзвичайних ситуацій та проблеми їх класифікації / Г. П. Ситник, С. О. Андреєв // Вісник НАДУ при
Президентові України : наук. журн. – К. : Вид-во НАДУ.  – 2015. – Вип 1. –  С. 37–47. 

3. Андреєв С. О. Цивільний захист як напрям державної політики з питань національної безпеки: аналіз законодавчих новацій / С. О. Андреєв //
Стратегічні пріоритети : наук.-аналіт. щокварт. зб. – К. : Нац. ін-т стратег. досліджень. – 2015. – № 4 (37). –  С. 24–28. – (Серія “Політика”).

4. Асоціація інститутів та шкіл з державного управління Центральної і Східної Європи [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.nispa.sk
5. Богданович В. Ю. Воєнна безпека України : методолгія дослідження та шляхи забезпечення / В. Ю. Богданович.– К. : Дельта, 2002. – 322 с.
6. Верховна Рада України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua/
7. Глобальна  та  національна  безпека :  підручник  /  авт.  кол. :  В. І. Абрамов,  Г. П. Ситник,  В. Ф. Смолянюк,  С. О. Андреєв  та  ін. ;  за  заг.  ред.

Г. П. Ситника. – Київ : НАДУ, 2016. – 784 с.
8. Государственное  управление  в  сфере  национальной  безопасности :  словарь-справочник  /  [состав.  :  Г. П. Сытник  и  др.];  под  общ.  ред.

Г. П. Сытника. – К. : НАГУ, 2012. – 496 с.
9. Державна служба України з надзвичайних ситуацій [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.dsns.gov.ua/
10. Державне управління: підручник : у 2 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України; ред. кол. : Ю. Ковбасюк (голова), К. О. Ващенко (заст.

голови), Ю. П. Сурмін (заст. голови) [та ін.]. – К.; Дніпропетровськ: НАДУ, 2012. – Т. 1. – 564 c.
11. Державне управління: підручник : у 2 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України; ред. кол. : Ю. Ковбасюк (голова), К. О. Ващенко (заст.

голови), Ю. П. Сурмін (заст. голови) [та ін.]. – К.; Дніпропетровськ: НАДУ, 2013. – Т. 2. – 324 c.
12. Державне  управління  у  сфері  цивільного  захисту  в  Україні :  нормативно-правовий  аспект:  монографія  /  [В. П. Садковий,  А. В. Ромін,

О. О. Островерх, С. М. Домбровська]. – Х. : Оберіг, 2013. – 190 с. 
13. Енциклопедичний словник з державного управління / уклад. : Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін. ; за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка,

В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. – К. : НАДУ, 2010. – 820 с.
14. Енциклопедія державного управління: у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України; наук. -ред.  колегія: Ю. В. Ковбасюк (голова) та ін. –

К.: НАДУ, 2011.
15. Зелена книга з питань захисту критичної інфраструктури в Україні : аналіт.доп. / Д. С. Бірюков, С. І. Кондратов, О. І. Насвіт, О. М. Суходоля. – К. :

НІСД, 2015. – 35 с. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/public/File/2015_table/Green%20Paper%20on%20CIP_ua.pdf.
16. Інститут державного управління у сфері цивільного захисту [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://iducz.dsns.gov.ua/
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17. Кодекс цивільного захисту України від 2 жовт. 2012 р. № 5403–VI // Офіц. вісн. України. – 2012. – № 89. – Ст. 3589.
18. Конституція України : прийнята на п`ятій сесії ВРУ 28.06.1996 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
19. Кринична І. П. Державне управління процесами забезпечення радіаційної безпеки в Україні : монографія / І. П. Кринична ; Нац. акад. держ. упр.

при Президентові України, Дніпропетровськ. регіон. ін-т держ. управління. – Д. : Пороги, 2009. – 304 с.
20. Кузніченко С. О. Адміністративно-правовий режим воєнного стану : монографія / С. О. Кузніченко ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Х. :

Право, 2014. –  230 с.
21. Кузніченко С. О.  Закон України “Про правовий режим надзвичайного стану” : наук.-практ. комент. / С. О. Кузніченко ; Одес. держ.  ун-т внутр.

справ. –  Х. : Право, 2015. – 162 с.
22. Кузніченко С. О. Надзвичайні адміністративно-правові режими : монографія /Кузніченко С. О. ; Крим. юрид. ін-т Одес. держ. ун-ту внутр. справ. –

Сімф. : Кримнавчпеддержвидав, 2010. – 272 с.
23. Кузніченко С. О. Становлення та розвиток інституту надзвичайних адміністративно-правових режимів в Україні : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07

/Кузніченко С. О. ; Крим. юрид. ін-т Одес. держ. ун-ту внутр. справ. – Сімферополь, 2010. – 478 арк.
24. Кулеба О. М. Становлення та розвиток системи цивільного захисту на території України / О. М. Кулеба // Держава і право. Юридичні і політичні

науки. – 2013. – Вип. 60. – С. 134–140.
25. Кутинов О. Гражданская оборона в странах НАТО / О. Кутинов // Зарубежное военное обозрение. – 2012. – № 5. – С. 12–19.
26. Лещенко О. Я.  Питання забезпечення цивільного захисту в зонах воєнно-політичного конфлікту: досвід України в умовах “гібридної війни” /

О. Я. Лещенко  //  Вісник  Дніпропетр.  ун-ту.  Серія :  Філософія.  Соціологія.  Політологія.  –  2015.  –  № 5.  –  С. 228–237.  –  Режим
доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdufsp_2015_5_31.

27. Національний інститут стратегічних досліджень [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  http://www.niss.gov.ua/ 
28. Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту : Постанова КМУ від 9 січ. 2014 р. № 11 // Офіц. вісн. України. –

2014. – № 8. – Ст. 245.
29. Про правовий режим воєнного стану : Закон України від 12 трав. 2015 р. № 389-VIII // Офіц. вісн. України. – 2015. – № 46. – Ст. 1449.
30. Про правовий режим надзвичайного стану : Закон України від 16 берез. 2000 р. № 1550-III // Офіц. вісн. України. – 2000. – № 15. – Ст. 588.
31. Угода  про  асоціацію  між  Україною,  з  однієї  сторони,  та  Європейським  Союзом,  Європейським  співтовариством  з  атомної  енергії  і  їхніми

державами-членами, з іншої сторони / ратифіковано із заявою Законом  від 16 верес. 2014 р. № 1678-VII // Офіц. вісн. України. – 2014. – № 75. –
Ст. 2125.

32. Публічне управління : термінол. слов. / уклад. : В. С. Куйбіда, М. М. Білинська, О. М. Петроє та ін. ; за заг. ред. В. С. Куйбіди, М. М. Білинської,
О. М. Петроє. – Київ : НАДУ, 2018. – 224 с.

33. Президент України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.president.gov.ua/
34. Рада національної безпеки і оборони України [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  http://www.rnbo.gov.ua/
35. Труш О. О. Досвід побудови та функціонування систем цивільного захисту країн – членів Європейського Союзу Південної Європи / О. О. Труш //

Теорія та практика державного управління. – 2010. – Вип. 1. – С. 407–417. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2010_1_62. 
36. Труш О. О. Політика Європейського Союзу у сфері цивільного захисту / О. О. Труш, О. А. Козубенко // Теорія та практика державного управління.

– 2009. – Вип. 3. – С. 437–442. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2009_3_66.
37. Урядовий портал. Єдиний веб-портал органів виконавчої влади [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.kmu.gov.ua

10. Методи оцінювання, підсумкові звітності за освітньою компонентою
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( заліки, екзамени, курсові проекти, тестування)
іспит

11. Матеріально-технічне забезпечення освітньої компоненти
Для проведення практичних занять з метою формування професійних компетенцій  зі спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування 
використовується навчальна лабораторія “Прес-центр” № 0-12, яка оснащена сучасними комп’ютерами та програмним забезпеченням, а саме:

− Microsoft project expert - здійснення прогнозування соціальних процесів;
− Googledocs, Googleanalytics, GoogleTrends-проведення та оцінка масштабних досліджень;
− MindMap,  Mindomo - інструменти для створення карт проектів та генерування інноваційних ідей;
− HohliBuilder, GoogleCharts, Vizualize-онлайн сервіси для створення інфографіки;
− Microsoft Power BI – аналітика та візуалізація даних;
− BM SPSS Statistics, ОСА – аналіз та узагальнення соціологічних досліджень 

Інформаційний  пакет  освітньої  компоненти,  яка  викладається  англійською  мовою,  додатково  розміщується  на  сторінці
кафедри на англійській мові
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